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چکیـده
با مشاهده حرکتهای افراطی گروههایی مانند سلفییهای جهلادی ،القاعلده ،طالالا  ،و ...کلم ه لی
بمنوعی خواها برقراری حکومت اسالمی هستند ،میتوا گیت ،آنها گروهی از اسلال گرایا تنلدرو اهل
سنتاند کم خود را ن اینده واقعی دین میدانند .در این میا  ،جریانی رادیکال موسو بم داعل
خشونتآمیز ،پدید آمده کم با روند در پی

بلا اع لال

رو و با ح ایت کشورهای غربی و کشورهای منطقلم ،بلمنوعی

ه م جوامع جها را تحتالشعاع قرار داده است .هدف این مقالم ،شناخت جریا هلای تکییلری برآملده از
ایدئولوژی وهابیت و درنهایت ،داع

است .این مقالم در پی پاسخگویی بم این پرس

اساسلی اسلت کلم

«خاست اه جریا های افراطیگری اسالمی کجا بوده و این جریا ها چ ونم شک گرفتماند؟» فرضلیمای کلم
در پاسخ بم این پرس

مطرح میشود ،این است کم «منشأ جریا هلای افراطیگلری اسلالمی ،در عربسلتا

سعودی بوده و از جریا وهابیت سرچش م گرفتم و تکوین یافتماند» .بمعاارت دی ر ،داع

جریانی است با

پیشینة گروه های افراطی کم منشأ آ وهابیت است؛ بنابراین ،جریا نوینی نیست .این مقالم براساس روشلی
تایینی ل تحفیفی با استیاده از منابع کتابخانمای و اینترنتی انجا شده است.

 واژگان کلیدی:
وهابیت ،افراطیگری ،داع  ،عربستا سعودی

مقدمه
امروزه جهان اسالم شاهد رشد گروههای تندرو و بنیادگرایی است که سودای خالفت و
حکومت اسالمی را در سر میپرورانند .ویژگی مشترک این گروههای افراطی اینن اسنت کنه
جنبشهایی جهانی هستند که به قطعیت متون مقدس اعتقاد داشته و خواهان بازگشت بنه
دوران صدر اسالم و تفسیر مبانی دینی براساس ایدئولوژی خنود میباشنند .نننان بنا نون و
وضع سیاسی موجود مبارزه میکنند و مخالف سکوالریس و واکنشی به جریانهنای مندرن
هستند .درواقنع جریان هنای افراطنی در جهنان اسنالم ،از ایندئولوژی وهنابی و سنلفیگری
تکفیری سرچشمه گرفتهاند و در این میان ،داعش یا همان گروه موسوم به «دولنت اسنالمی
عراق و شامات» انشعابی از القاعده است که در مدت کوتاهی توانسته بخشهنایی از عنراق و
سوریه را زیر سلطه خود درنورد و در کانون توجه بینالمللی قرار گیرد .داعنش ،وابسنته بنه
گروههای تندرو اسالمی و منشاء اصلی نن ،ایدئولوژی وهابیت اسنت بننابراین ،ینج جرینان
تندرو اسالمی نوین محسوب نمیشود و همانگوننه کنه اشناره شند ،برنمنده از سنلفیگری
تکفیری است که امروزه در قالب جدیدی وارد میندان شنده و برخنی از کشنورها بنا فنراه
کردن زمینه برای تقویت اندیشههای این گنروه خشنونتطلب ،بنه مشنکالت منطقنه دامنن
میزنند .مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسنی اسنت کنه «خاسنتگاه جریانهنای
افراطیگری اسالمی در کجا بوده و این جریانها چگونه شکل گرفتهاند؟» فرضنیهای کنه در
پاسخ به این پرسش مطرح میشود این است که« :منشأ جریانهای افراطیگری اسالمی ،در
عربستان سعودی بوده و از جریان وهابینت سرچشنمه گرفتنه و تکنوین یافتهانند» .موضنو
جریانشناسی گروههای افراطی اسالمی ازجمله طالبان ،القاعده ،و جریان جدید شکلگرفته،
یعنی داعش و شناخت این جریانها و نشنایی با اندیشههای ننهنا ،در کشنور منا بنه دالینل
مختلف سیاسی ،عقیدتی ،امنیتی ،و بینالمللی از اهمیت وینژهای برخنوردار اسنت .افنشایش
تنشها و برخوردهای عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران بهعنوان دو قطنب منبهب
سنی و شیعه در جهان اسالم ،بهویژه درنتیجة اقدامات تندروانه اخیر عربستان سعودی پن
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از روی کارنمدن ملج سلمان در سطح منطقه (در بحرین ،یمن ،سوریه ،عنراق ،و )...و حتنی
در سطح بینالمللی ،بررسی این جریانها را ضروری میسازد .خطرهای داعنش و پیامندهای
اقدامات ننها ،اهمیت بررسی و تالش برای شناخت این تهدیدها را روشن میکنند .در منورد
جریانها و گروههای افراطی اسالمی ازجمله القاعنده و ننو اخینر نن ،یعننی گنروه داعنش،
مقالهها و کتابهای بسیاری نوشته شنده اسنت .براسناس جسنتجوی پژوهشنگران از مننابع
اطالعاتی مختلف داخلی ازجمله پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات اینران ،1پایگناه مجنالت
تخصصی نور ،2و پایگاه مجالت ایران 3پژوهشهایی با عنوانهای مشابه انجام شده است ،امنا
پژوهشی که بهلحاظ موضو و محتوا کامالً مشابه به این موضو باشد ،صورت نگرفته است.
در ادامه با توجه به اینکه ایدئولوژی وهابیت نقطه شرو حرکتهای بعدی است ،سعی
شده ابتدا مفهوم بنیادگرایی و افراطیگری اسالمی و سنس

اندیشنه وهابینت و پیشنینه نن

توضیح داده شود و در مرحله بعد ،تشکیل حکومت وهابی توسط دولنت عربسنتان سنعودی
مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان نیش شناخههای وهابینت و همنننین ،نقنش ایندئولوژی
وهابیت در حمایت از گروههای تندرو و بنیادگرا در منطقه خاورمیاننه کنه منشنأ نن ،کشنور
عربستان سعودی است ،مورد بررسی قنرار میگینرد بننابراین ،هندی اینن مقالنه «مطالعنه
موردی داعش و توضیح این نکته است که این جریان چگونه بنه وهابینت تنندروی اسنالمی
متصل میشود و از کجا سرچشمه میگیرد» .ازاینرو ابتدا تعریفی از بنیادگرایی ارائه شنده و
سس

اندیشه وهابیت و پیشنینه نن و تقسنی بندی اینن جرینان فکنری و داعنش بنهعنوان

محصول این تفکر ،براساس روش تبیینینتحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
 .5بنیادگرایی دینی و اسالمی
واژه بنیادگرایی از واژه  Fundamentبهمعنای شالوده و اسناس ریشنه گرفتنه اسنت کنه
نخستینبار در مبهب پروتستان مورد استفاده قرار گرفنت .توسنل بنه خشنونت ،سنتیشهگری،
ارزشهای غربی ،اندیشههای لیبرالی ،جشماندیشی ،و اقتدارگرایی ازجمله ویژگیهای بنیادگرایی
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هستند (مستقیمی و ابراهیمی .)331 :1331 ،بنیادگرایی دینی 1بهمعنی بازگشنت بنه اصنولی
است که معری دین است و در مورد گروههای بسته مبهبی بهکار میرود که جریانی که خنود
برخاسته از نن هستند را قبنول نداشنته و نن را بنه غفلنت و سنازشکاری در اصنول بنینادین
مبهبی مته میکنند و درواقع ،خود را نماینده واقعی دین میدانند (زاهندانی و حمیندیزاده،
 .)55-105 :1311در سده اخیر ،جنبشهای بسیاری در سراسر جهان اسالم بهوجود نمدهانند
که خاستگاه ،ماهیت ،و عملکنرد ننهنا کنامالً بنا هن متفناوت بنوده اسنت .بنه همنین دلینل،
صاحبنوران مسائل جهان اسالم ،مفاهی زیادی را برای فه جنبشهنای اسنالمگنرا بنه کنار
بردهاند مفاهیمی مانند بنیادگرایی اسالمی ،اسنالمگراینی رادیکنال ،اسنالم سیاسنی ،بینداری
اسالمی ،و ،...اما بسیاری از این مفناهی نتوانسنتهانند درک درسنتی را در منورد جننبشهنای
اسالمگرا ایجاد کنند و در بسیاری از مواقع ،بهجای راهنمنایی در فهن جننبشهنای اسنالمی،
پژوهشگران را دچار اشتباه کردهاند بنابراین ،اگر بنیادگرایی را به گروههای اسنالمگنرا نسنبت
دهی  ،همه گروههای موجود در جهاناسالم از صندر اسنالم ،بنینادگرا هسنتند ،زینرا خواهنان
بازگشت بهاصول اولیه قرنن و سنت میباشند .بهعبارت دیگر ،هیچ گروه غیربنیادگرایی در طول
تاریخ جهان اسالم وجود ندارد (صالحی نجفنبادی و رضایی .)2 :1333 ،اسالم سیاسی نیش کنه
از نن با عنوان بنیادگرایی اسالمی یاد میشود ،گفتمانی است که اسالم را محور رفتنار سیاسنی
خود قرار داده است و در مغایرت با گفتمان غرب شنناخته میشنود ،امنا ننننه امنروزه سنبب
افشایش اهمیت اسالم سیاسی شده این است که گروهنی از طرفنداران نن ،بنه خشنونت علینه
مخالفان ازجمله جهان غرب روی نوردهاند که ما نن را در قالب گروههنای تروریسنتی ازجملنه
القاعده مشاهده میکنی (فراتی و بخشی شیخ احمد .)14 :1311 ،ورود به دنیای سرمایهداری
و جهانیشدن با مخالفت و مقاومت ملتها و گروههایی روبهرو شند کنه خواهنان تغییروتحنول
نبودند و بنابراین ،بنیادگرایی مبهبی و دینی به مه ترین عامل شورشهای داخلی و تروریسن
بینالمللی در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است.
بنیادگرایی ،نمایانگر نارضایتی ،اعتراض ،سرگردانی ،و بیثباتی اجتماعی است که اگر با
گرایشهای دینی و نموزههای مبهبی همراه شود ،ننگاه این رویکرد ،نتنای وحشنتناکی در
. Religious Fundamentalism
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پی خواهد داشت بنابراین زمانیکه براساس اصول و مبانی مقدس عمل کنند ،قتل و کشنتار
توجیه دینی میشود کنه نتنای نن را میتنوان در منورد جرینان موردبحنع ،یعننی داعنش
مشاهده کرد .درواقع امروزه تضناد بنین فرهننس اسنالم و غنرب بنه مقولنه صنلح و امنینت
بینالمللی پ

از جنس سرد تبدیل شده است ،زیرا بنیادگراهای اسالمی با نام اسالم ،غنرب

را هدی حملههای تروریستی قرار میدهند (مستقیمی و ابراهیمی.)333-331 :1331 ،
با فروپاشی شوروی ،سخن از جنس سرد دیگری بود جنس سردی که بر پاینه تجدیند
هویتهای منطقهای که بر قوم و مبهب تأکید دارند ،استوار شده است .اینن مسنئله بنهطور
مشخص تهدیدی جدی برای ثبات بینالمللی تلقی میشود .بنیادگرایی با توجه به نقشی که
در برابر نوام بینالمللی پایهریشیشدة غرب ایفا میکند ،بهعنوان یکی از منابع اصنلی خطنر
شناخته میشود .اگرچه بیشتر مسلمانان دنیا خنار از منطقنه خاورمیاننه و شنمال افریقنا

1

زندگی میکنند ،اما سیاسی شدن اسالم و ظهور بنیادگرایی ،بیشنتر بنا خاورمیاننه شنناخته
میشود .بهعبارت دیگر ،این نو اسالمگرایی با توجه به ایندئولوژیای بنهنام اسنالم سیاسنی
وارد کارزار روابط بینالملنل شنده اسنت .درواقنع ،القاعنده اینن گفتمنان اسنالم سیاسنی و

بنیادگرایی را به ایندئولوژی تقلینل داده اسنت (احتشنامی .)2-3 :1331 ،هراینر دکمجینان
ازجمله اندیشمندانی است که جهان اسالم را از لحاظ بحرانهنای مختلنف ازجملنه هوینت،
مشارکت ،و مشروعیت مورد بررسی قرار داده و در کتاب خود با عنوان «جنبشهای اسالمی
در دنیننای معاصننر» یننج رابطننه علننی و دورانننی میننان بحننران در جهننان اسننالم و خیننشش
جنبشهای بنیادگرایانه نشان میدهد .او بر این نور است که بهلحاظ تاریخی ،هر زمانی کنه
در دنیای اسالم بحرانی بهوجود نمده ،حتماً در واکنش به جنبشی شکل گرفته اسنت و نینش
یج رابطه علت و معلولی بین بحرانهای اجتماعی و ظهور جنبشهنای منبهبی انقالبنی ینا
تجدیدنورطلبانه وجود دارد کنه خواهنان از بنین بنردن نون موجنود و سناختن جامعنهای
براساس ایدئولوژی خود هستند درنتیجه ایدئولوژی این جنبشها ،بازتابدهنندة پاسنخها و
واکنش رهبران ننها در برابر شرایط بحرانی است بننابراین ،جنبشهنای بنیادگرایاننة دارای
زمینه های سیاسی و فرهنگی مختلف ،زمانی قدرت معنوی ،اجتماعی ،و سیاسنی را بهدسنت
. Mena

1

مطالعه جریانهای افراطیگری اسالمی :مطالعه موردی داعش 46 /

می نورند که دو شرط در جامعه وجود داشته باشند نخسنت ،وجنود ینج رهبنر فرهمنند و
دیگری ،جامعهای که دچار نشفتگی باشد (دکمجینان .)55-00 :1355 ،بحرانهنایی ماننند
بحران مشروعیت ،بحران هویت ،فشار و سرکوب ،تضاد طبقاتی ،و بحنران فرهنگنی ازجملنه
بحران هایی هستند که جهان اسالم به نن دچار است .در کننار اینن منوارد ،عوامنل دیگنری
همنننون ازخودبیگننانگی و تبعی هننای اقتصادی ناجتماعی در پینندایش اسننالمگرایی و
جنبشهای بنیادگرایانة اسالمی دخیل هسنتند (صنالحی نجفنبنادی و رضنایی)3 :1333 ،
بنابراین ،بنیادگرایی اسالمی واکنشی افراطی است در پاسخ به بحران روینارویی دولت نملت
که با مفهوم اسالم سیاسی پیوند خورده و بهعنوان یج نیروی جدید ،با شعار «اسالم بهترین
راهحل است» ،وارد میدان شده است .در واقع ،این دیندگاه منورد پنبیرش مسنلمانانی قنرار
گرفته که به اسالم ،نگاهی فراتر از دین دارند و همننان نن را متفاوت از سکوالریس دولتی
موجود در کشورهای اسالمی میدانند و این شعار بیشتر در کشورهایی شنیده میشنود کنه
اسالمگرایان در فعالیتهای تند همراه بنا برخنوردی بنرای برانندازی رژین خنود مشنارکت
میکنند .اسالم سیاسی در اینجا با این هدی و برنامه سیاسی که بهدنبال استقرار یج نونام
جهانی اسالمی است ،پیوستگی دارد (احتشامی .)5 :1331 ،اسنالم سیاسنی القاعنده نینش بنا
استفاده از ابشار اسالم و فرهنس و تمدن اسنالمی بنهنوعی اقندام بنه کسنب هوینت کنرده و
تروریس بهعنوان بخش ذاتی گفتمان القاعده به امنری مقندس تبندیل شنده و در قناموس
شهادت و احیای جنس صلیبی علیه کفار توجیه میشود .در اینجاسنت کنه بنینادگرایی وارد
دورههای نوینی بهنام نوبنیادگرایی شده و موجب درپیش گرفتن راه و روشهای تندرواننه و
جدایی از نموزة اصیل اسالمی کنه همنان تسنامح و تسناهل اسنت ،میشنود (مسنتقیمی و
ابراهیمی .)333-331 :1331 ،بنا توجنه بنه مفهنوم بنینادگرایی میتنوان اذعنان کنرد کنه
حرکتهای تندروانه و شکلگیری گروه جدیدی از بنیادگراها که امنروزه بنا عننوان داعنش،
القاعده ،طالبان ،و دیگر جریانها شناخته میشنوند ،همگنی برنمنده از ایندئولوژی وهابینت
هستند .ننهنا اینن تفکنر را گسنترش داده و براسناس نموزههنای خنود دسنت بنه اقندامات
خشونتنمیشی میزنند بنابراین ،پیش از ورود به بحع چگونگی شکلگیری داعش ،ابتدا بنه
اندیشه تأثیرگبار نن و جریانهای برخاسته از اینن تفکنر اشناره میشنود .ازایننرو میتنوان
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گفت ،گفتمان اسالم سلفی و جریانهای تندرو بر احکامی همنون تشکیل دولنت اسنالمی،
کنار زدن حکومتهای سکوالر ،اجرای شریعت و احکام دین اسنالم ،و اسنتفاده از اسنالم در
راستای منویات سیاسی تأکید دارند ( ابراهیمی .)132 :1331 ،با توجه به این مؤلفنهها کنه
در جنبشها و جریانهای افراطی مشاهده میشود میتوان گفنت ،جرینان القاعنده و دیگنر
جریانها از دل این گفتمان برنمده و امروزه نننه را با نام داعش میبینی  ،در واقنع گروهنی
منشعب از القاعده است که درنهایت به اندیشههای افراطی وهابیت متصل میشود و ازاینرو
به بررسی این ایدئولوژی و نحوه شکلگیری نن ،جریانهنای برخاسنته از نن ،و چگنونگی و
روند شکلگیری داعش از بطن نن پرداخته میشود.
 .2پیشینه اندیشه وهابیت
وهابیت ،منسوب به محمدبنعبدالوهاب نجدی است و وهابیون نیش انشنعابی از منبهب
حنبلی ،یکی از مباهب چهارگانه اهل سننت محسنوب میشنوند کنه افکارشنان مطنابق بنا
دستورات هیچیج از مباهب اسالمی نیست (کمالی .)134 :1311 ،در منبهب حنبلنی و در
میان پیروان احمدبنحنبل ،ابنتیمیه مه ترین احیاکنندة روش اوست که همراه با پیروانش
به جریان اهل ظاهر مشنهور بودنند و در برابنر هنر ننو تفکنر در دینن و تفسنیر روشنمند،
ایستادگی میکردنند شخصنی کنه بننالدن و دیگنر گروههنای تنندرو اسنالمی از او تنأثیر
پبیرفتهاند .بااینحال ،محمدبنعبدالوهاب جش برخی تنندرویها چینشی بنر افکنار ابنتیمینه
نیفشوده و تنها نن را بهصورت افراطی بیان کرده است .در واقع ویژگی اصنلی تفکنر وهابینت
که زاییده تفکر ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب است ،تکفیر مسنلمانان و تشنبیه نننان بنه
کفار و مشرکان است حکمی کنه شنامل همنه مسنلمانان شنده و تنهنا خنود ننهنا را دربنر
نمیگیرد (نجفی فیروزجایی.)230-233 :1332 ،
 .1-٢شکلگیری حکومت وهابی
شکلگیری وهابینت بنا اتحناد محمدبنسنعود و محمندبن عبندالوهاب نغناز شند کنه
سالهای  1554تا  1313را دربر میگیرد .بنا اینن پیمنان ،دولنت سنعودی تقریبناً سراسنر
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شبهجشیره عرب بهجش منطقه یمن را در اختینار گرفنت (فرمانینان .)4 :1333 ،بنا روی کنار
نمدن عبدالعشیشبنالرحمن ،یکی از نوادگان نل سعود در سال  ،1132بنیان پادشناهی مندرن
نل سعود شکل گرفت .در واقنع حکومنت و نونام سیاسنی عربسنتان کنه پن

از فروپاشنی

امسراطوری عثمانی بهوجود نمد ،نتیجه اتحاد و ائتالی دو جریان سیاسنی و منبهبی ،یعننی
نلسعود و نلشیخ از نوادگان محمدبن عبدالوهاب است (فقیهی )115 :1300 ،که با حمایت
انگلستان از این ائتالی ،منجر به تشکیل خاندانی شد که بهمرور زمان بر بخنش عمندهای از
مردم عربستان حاک شده و منافع امنیتی و سیاسی خود را دنبنال کردنند .پژوهشنگران در
تشکیل دولت سعودی بنر دو عنصنر نینروی نونامی (زور و جهناد) و نینین وهابینت تأکیند
میکنند .بنه گفتنه ویلینام اوچسنن والند ،ترکینب قندرت نونامی سنعودیها و نموزههنای
محمدبنعبدالوهاب دو عنصری بودند که عبدالعشیش توانست با توسل به ننها بسیاری از قبایل
عربستان را تحت حاکمیت خود درنورد و پادشناهی سنعودی را در سنال  1132پایهگنباری
کند (عطایی و منصوری مقدم .)134 :1312 ،اتحاد نلسنعود و نلشنیخ بنا وجنود اشنتراک
منافع و نیش اختالیهای فراوان ،بیش از دو قرن و نی پایدار ماند و تا زمان مرگ عبدالوهاب

به سود نلشیخ بود ،زیرا دولت سعودی کامالً جنبه دینی داشت ،اما با روی کار نمدن ملنج
عبدالعشیش ،این روند تغییر یافت و این اتحاد ،مشکالت زیادی را برای نلسعود بنهوجود نورد،
زیرا وهابیها پادشاه را مقید به اصول اسالمی ،و هرگونه تخطی از نن را ،برابر با عشل پادشناه
میدانستند (کمالی .)133-133 :1311 ،با ورود مدرنیشاسیون به شبهجشیره ،روابنط اینن دو
جریان ،دستخوش تغییراتی شد و الزم بود تا وضعیتی ایجاد شود که ه نیازهای حکومت را
در عصر تجدد و مدرنیته برنورده کند و ه نگنرش و درک و فهن از دینن رسنمی و اصنول
اسننالم دچننار خدشننه نشننود (ننناظمی قرهبننا  )50-51 :1310 ،بنننابراین ،پن

از تأسننی

پادشنناهی سننعودی ،مسننائل منندیریتی و بکننارگیری نیروهننای غیرمسننلمان و غیرعننرب ،بننا
مخالفتهای شدید علمای مبهبی روبهرو شد .این مخالفتها با حضور شرکتهای امریکنایی
برای اکتشای حوزههای نفتی و نیش ورود نیروهای امریکایی به عربستان در دهه  1130برای
اخرا عراقیها از خاک کویت گستردهتر شد (کمالی .)14 :1311 ،رویارویی با این دو نینرو،
یعنی علمای وهابی که هر چیش تازهای را بدعت میدانستند و نیش مو تمدن جدید ،موجنب
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شد ملج عبدالعشیش برای حکومت بر مردم و ارتباط با سرزمینهای دیگنر ،در جهنت تعندیل
این اندیشهها گام بردارد و تالش کرد وهابیت را متناسب با ضرورتهای جامعه تغییر دهد و
حکومت را بنه شنیوة جدیندی اداره کنرد (نجفنی فیروزجنایی .)252-250 :1332 ،اگرچنه
براساس اتحاد دینینسیاسی میان دو خاندان ،هریج از ننها در راسنتای اهندای خنود عمنل
میکردند ،ولی بهتدری با تسلط عبدالعشیش بر تمامی سرزمینهای کننونی عربسنتان ،قندرت
در دست نلسعود قرار گرفت و علمای وهابی نیش بهصورت تابعنان حکومنت درنمنده و بنرای
تثبیت جایگاه و موقعیتشان از طریق فتواهای خود از سیاست سعودیها حمایت میکردنند.
در نتیجة این اقدامات ،جوانان وهابی گرایشهای تندروانهتری یافتند و با علمنای وهنابی بنه
مخالفت برخاستند و با هدی مبارزه مسلحانه به سازمانهای تروریستیای همننون القاعنده
پیوستند .با وجود اختالیهای چشمگیر ،روابط دولت سعودی با علمای وهابی در طنول سنه
دهه تاکنون ادامه یافته است .در این بین ،نل سعود بنرای مشنروعیت بخشنیدن بنه سنلطه
خویش و نیش توجیه اقدامات خود از نل شیخ بهعنوان ابشاری برای رسیدن به خواسنتههایش
استفاده میکند و نلشیخ نیش از نفوذ خود بهصورت ابشاری به سود نلسنعود بهنره میگینرد
(کمالی .)10-13 :1311 ،در واقع این اتحناد بنهویژه در دوران زمامنداری ملنج عبندالعشیش
منجر به سلطه دولت بر دستگاه دینی شد که از ایدئولوژی وهابیت استفاده ابشاری میکند.
با توجه به نننه مطرح شد میتوان گفت ،پدیده بنیادگرایی در عربستان حاصنل گنبار
از دولت وهابی به شبهوهابی است .البته با وجود خاستگاه افراطیگری اسالمی در عربسنتان
و شکلگیری وهابیت در این کشور ،امروزه شاهد شکلگیری شاخهها و گونههایی از تندروی
اسالمی در دیگر نقاط منطقه و جهان نیش هستی که در ادامه نن را بررسی خواهی کرد.
 .٢-٢شاخههای وهابیت
هرچند اندیشه وهابیت از عربستان سرچشمه گرفته است ،اما امروزه در نقناط مختلنف
جهان شاخه های فراوانی دارد با این وجود ،عربستان همننان کانون گسترش وهابیت است.
وهابیت جدید در عربستان را میتوان به سنه شناخه ( -1سننتی  -2میاننهرو  -3جهنادی)
تقسی کرد که با وجود تفاوتهای اولیه ،هر سه گرایش در موضو هایی چنون روینارویی بنا
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رقبا ،ضدیت با تشیع و ارکان مشروعیت سیاسی با یکدیگر اشنتراک دارنند .امنا تأکیند اینن
مقاله بیشتر بر وهابیت جهادی یا تکفیری است که درواقع جریانهنای افراطنیای همننون
داعش از دل نن بیرون نمدهاند.
وهابیت بهمرور درحال گبار از منبهب بهسنمت گفتمنان اسنت و در اینن گنبار ننننه
اولویت دارد ،مقابله همهجانبه با بشرگترین رقینب و دشنمن ،یعننی تشنیع اسنت (کمنالی،
 .)100-113 :1311صورتبندی گفتمان اسالم سلفی را میتوان بر مبننای احکنامی ماننند
تشکیل دولت اسالمی ،کنار زدن حکومتهای سکوالر ،اجرای شریعت و احکام دینن اسنالم،
استفاده از اسالم در راستای منویات سیاسی ،و مانند نن دانسنت (ابراهیمنی.)151 :1331 ،
پیدایش گفتمان بنیادگرای وهابیت را میتوان پیندایش گفتمنانی ظناهرگرا امنا وابسنته بنه
سیاست شبهمدرن عربی در منطقه قلمداد کرد که اولویت اصلی خود را در نفی سکوالریسن
میبیند .با ورود به قرن  21و وقو حوادثی مانند حملههای تروریستی  11سستامبر و حضور
غربیها در منطقه خاورمیانه ،جهان اسالم و گفتمان وهابیت از این جریانها تأثیر پبیرفته و
وارد مرحله جدیدی شد و درنتیجه رویه و نگنرش خنود را در برابنر اینن مسنائل تغیینر داد
(کمالی .)111-120 :1311 ،اکنون که پدیده افراطگرایی و رادیکالیس در منطقه گسنترش
یافته و گروه های بسیاری نیش سردمدار نن هستند ،کشنورهای منطقنه و جهنان را درگینر و
سیاست کشورها نیش تحت تأثیر این جریانها قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشنورها در
راستای مقابله با رقبای خود به حمایت از این گروههای افراطی و تشدید بحنران در منطقنه
خاورمیانه افشودهاند بهگونهای که بنروز چننین بحرانهنایی را در سنوریه ،عنراق ،یمنن ،و...
مشاهده میکنی .
 .1-٢-٢وهابیت سنتی

وهابیت سنتی یا حکومتی یا همان سلفیه سنتی ،در واقع همان شاخه اصنلی وهابینت
است که دیدگاههای قدیمی وهابی را ادامه میدهد .این دیدگاهها کنه ریشنه در جریانهنای
مبهبی گبشته در تاریخ اسالم دارند ،بر مبنای ذهنیتنی جشمنی بنا بسنیاری از مسنائل ،بنا
عنوانهایی چون شرک و بدعت مبارزه میکردند .وهابیها یا همان سلفیها ،به ظواهر احکام
قرنن و سنت پایبند بودند و در این راه تعصب شدیدی به خر میدادند (ابراهیمنی:1331 ،
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 .)153-133دیدگاه وهابیت سننتی ،بنهعنوان افراطیتنرین دیندگاه در بنین اهنل سننت و
شاخههای وهابی ،بهشدت با شیعه و نیش سکوالریس بهعنوان مبنای حکومت ،مخالف است.
 .٢-٢-٢وهابیت میانهرو

وهابیت میانهرو یا همان سلفیه جدید ،فاقد پیشینه سیاسی اسنت .گروهنی از ننهنا بنا
حضور نوریهپردازان و اندیشمندان اخوانالمسلمین در عربسنتان ،رویکنرد جدیندی یافتنه و
زمینه فکری سلفیهای جدید را نیش فراه کردهاند .میانهروها سابقه انتقاد از نوام حناک بنر
عربستان را داشتهاند ،اما در پی تحمل مجازاتهایی به اینن نتیجنه رسنیدهاند کنه از انتقناد
جدی از سعودیها خودداری کنند (کمالی.)124-125 :1311 ،
با نغاز جنس دوم خلی فارس در دهه  1110و ورود نیروهای امریکنایی بنه عربسنتان،
میانهروها به انتقاد از عملکرد دولت سعودی پرداختند که منجر به زندانی شدن ننها شد ،امنا
پ

از  11سستامبر ،زمانیکه دولت سعودی شرو به مبنارزه بنا سنلفیهای تکفینری کنرد،

میانه روها را نزاد نمود تا مشروعیت خود را بازسازی کند و امروزه نیش پن

از تحنوالت بهنار

عربی ،میانهروها یج جریان فعال در صحنه سیاسینمبهبی عربسنتان محسنوب میشنوند.
رویکرد طیفی از ننها که در دستگاه حکومتی حضور دارند ،بیشتر براساس تعامل با حکومنت
با نگاه اصالحطلبی است جریانی که خار از دستگاه حاکمیت است ،نگاه سلفیه سننتی بنه
حاکمیت سیاسی و مشروعیتبخشی به حاکمیت را قبول نداشته و بهشندت از نونام حناک
انتقاد میکند و معتقد است ،اصالحات در سطح مطلوبی نیست ،اما بااینحال مخالف هرگونه
حرکت جهادی و قیام مسلحانه است (واعوی.)101 :1310 ،
 .٣-٢-٢وهابیت جهادی (تکفیری)

سلفیهای تندرو که با عنوانهای تکفیری یا جهادی از ننهنا یناد میشنود ،بنه بخشنی از
جریانهای نقلگرا گفته میشود که بهطور عمده متأثر از ابنتیمیه هستند و شنیوه او در فهن
اسالم بعدها توسط این گروه با عنوانهای سلفیگری تروی یافت (فنوزی.)100-101 :1331 ،
وهابیت جهادی ،شناخهای جداشنده از وهابینت حکنومتی ینا سننتی اسنت کنه تحنت تنأثیر
گرایشهای سلفی مانند اخوانالمسلمین اقدام به تجدیدنور در نموزههای وهابی ازجمله درباره
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جهاد و حکومت اسالمی کرد .این جریان ،یج جریان متعصنب و بسنته اسنت کنه بنا هرگوننه
اصالح و دگرگونی ،مخالف بوده و خواستار اجرای احکام اسالمی بر مبننای دیندگاه مسنتبدانه
خود است (کمالی .)122-133 :1311 ،ننها هرگوننه اقندام خشنونتنمیش را مجناز میداننند و
حرکتهای مسلحانهای انجام میدهنند .مصنادیق اینن جرینان فکنری را میتنوان در جننبش
دیوبندیها در هند ،طالبان و برخی جریانهای خشونتطلب همنون القاعده و سساه صحابه در
پاکستان و برخی گروههای تکفیری در مصر و دیگر کشورهای عربنی و نسنیای میاننه و قفقناز
مشاهده کرد (رشید احمد .)05 :1335 ،با ریشهیابی اندیشههای اخوانالمسلمین میتوان گفت،
بسیاری از اعضای اخوان با مهاجرت به عربستان ،در تکوین فکری وهابیت جهادی مؤثر بودهاند.
در واقع دیدگاه اخوانالمسلمین به غرب بهعنوان جاهلینت مندرن و دنینای کفنر ،بنه وهابینت
جهادی انتقال یافت ) .(Keple, 2008: 23-28برخی از اعضای ننان با مهاجرت بنه افغانسنتان،
در حرکتهای جهادی نن جایگاه مهمی یافتند .در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق
و با تأثیرپبیری از جنبشهای سیاسی ن اسالمی معاصر در دهه  ،1110این جریان شکل گرفت
که نمونه بارز نن ،گروه القاعده است.
گفتمان اسالم سلفی که در واقع میراث وهابینت در شنبهجشیره عربسنتان اسنت و بنه
نوبنیادگرایان القاعده تسری یافته است ،در واقع تحوالت سیاسیناجتماعی را هرچند بهطنور
ابشاری با تفسیرهای مختلف قرننی توجیه میکند .این اسالم سلفی از طریق وهابینت سناکن
عربستان بهطور رسمی گسترش یافته است (موثقی .)145-150 :1330 ،در واقع مه تنرین
وجه تمنایش سنلفیهای جدیند ،کناربرد خشنونت و اعتقناد راسنخ بنه اندیشنه تکفینر اسنت
(عدالتنژاد . )105 :1310 ،اینن گنروه براسناس ذهنیتنی جشمنی بنا بسنیاری از مسنائل بنا
عنوانهایی چون شرک و بدعت مبارزه میکردند ،پایبند به ظواهر احکام قرنن و سنت بنوده
و در این راه تعصب شدیدی داشتند و بنه اقندامات خشنونتنمیش و تروریسنتی روی نوردنند
(ابراهیمی .)131 :1331 ،حضور نوامی امریکا در خلی فنارس در سنال  1110و همکناری
عربستان با این کشور منجر به بنروز اخنتالی مینان القاعنده و حکومنت سنعودی شند کنه
درنهایت به صدور فتوای تکفیر حکومت انجامید .دولنت سنعودی کنه در داخنل علینه اینن
جریان اقدام میکرد ،کماکان در صحنه بینالمللی ارتبناط خنود را بنا نن ادامنه منیداد کنه
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درنهایت منجر به روی کار نمدن طالبنان در افغانسنتان شند بننابراین ،نمناد اصنلی سنلفیه
تکفیری در گروه القاعده شکل گرفت که عملینات انتحناری در مکانهنای مختلنف را جهناد
تلقی میکردند که امروزه نیش شاهد برخی عملیات انتحاری در تمام نقاط جهنان ،بنهویژه در
منطقه خاورمیانه هستی .
پیننروان اندیشننههای تکفیننری ،اقنندامات اصننالحطلبانه دولننت سننعودی را در تضنناد بننا
ارزشهای اسالمی میدانند و خواستار حاکمیت ارزشهای دینی خود هستند .در واقنع اینن
جریان افراطگرای مبهبی ه اکنون بنهعنوان ینج چنالش جندی سیاسنی بنرای ثبنات در
عربستان محسوب میشود .از نگاه ننان ،سکوالریس  ،دموکراسی ،و لیبرالیس موجب تخریب
و نابودی عشت مسلمانان میشوند .نننه وهابیها بهویژه طیف جهنادی در نقند لیبرالیسن و
سکوالریس بیان میکنند ،بیشتر جنبه سیاسی دارد و در واقع دید ننها به همهچیش سیاسنی
است .از نور گروههای جهادی ،مبارزه و جهاد ،شنرط اساسنی بنرای بقنای اسنالم و احینای
ارزش های اسالمی است و تا نابودی کامل کفنار و گسنترش اسنالم ،هنیچ تنوقفی بنرای نن
درنور نمیگیرند (ناظمی قرهبا  .)115-111 :1310 ،همنننین وهابینت جهنادی در برابنر
بیداری اسالمی در منطقه موضعی فعال داشته و از جنبشهای مردمی منطقه حمایت کنرده
است و تالش میکند حداکثر سه ممکن را برای گروههنای سنلفی بهدسنت نورد .تأسنی
احشاب سلفی تندرو در برخی از کشورهای عربی و نیش تشدید فضای ضدشنیعی و ضندایرانی
در سالهای اخیر ،نشاندهندة موفقیتهای اینن طینف اسنت .البتنه بایند تأکیند کنرد کنه
تکفیریها برخالی دو جریان دیگر (سنتی و میانهرو) به مرکشیت عربستان فعالیت نمیکنند
و در واقع به شبکهای تبدیل شدهاند که عربستان در شرایط خاصی همنون مسنئله سنوریه
نن ه بهطور غیرعلنی و غیرمستقی از ننها حمایت میکند.
پ

از بررسی جریانهای افراطیگرای اسالمی بهطور تاریخی ،در بخنش بعندی رونند

شکلگیری داعش بهعنوان محصول فکری جریان تندرو اسالمی مورد بررسی قرار میگیرد.
 .9شکلگیری داعش
داعش یکی از انشعابهای جبهه النصره و این جبهنه نینش شناخهای از القاعنده اسنت
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بنابراین برای شناخت داعش ،باید القاعده را مورد مطالعه قرار داد و شناخت القاعده نیش نیناز
به شناخت جریان سلفیه جهادی دارد .سلفیه جهادی در دهه هفتناد قنرن بیسنت در مصنر
ظهور کرد و با تفسیر خاصی از جاهلیت و جهاد ،گروههای تکفیری بسیاری از دل نن بیرون
نمدند (حقیقت )35 :1313 ،بنابراین ،داعش جریانی بنیادگرا وابسته به ایدئولوژی وهابینت
و از نو تکفیری جهادی است که خود منشعب از جریان سیاسی القاعده است .برای ورود به
بحع شکلگیری نن ابتدا جریان القاعده را بررسی منیکنی و سنس

ظهنور جرینان دولنت

عراق و شامات یا همان داعش.
منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بنیش از سنایر منناطق جهنان بنا پدینده تروریسن و
افراطیگری روبهرو بوده است .ظهور طالبان ،القاعده ،القاعده مغرب اسالمی (نکی ) ،داعنش،
انصارالشریعه ،و بسیاری دیگر از گروههای تروریستی و افراطی در این منطقنه ،خنود شناهد
این مدعاست (حیدری .)2 :1313 ،گفتمان اسالم سنلفی کنه در واقنع ،مینراث وهابینت در
شننبهجشیره عربسننتان اسننت و بننه نوبنیادگرایننان القاعننده تسننری یافتننه اسننت ،تحننوالت
سیاسیناجتماعی را هرچند بهطور ابشاری با تفسیرهای مختلف قرننی توجیه میکند ،و اینن
اسالم سلفی از طریق وهابیت ساکن عربستان بهطور رسمی گسترش یافتنه اسنت (منوثقی،
 .)145-150 :1330در واقع ،مه ترین وجه تمایش سلفیهای جدید ،کاربرد خشونت و اعتقاد
راسخ به اندیشه تکفیر است (عدالتنژاد .)105 :1310 ،این گروه براساس ذهنیتی جشمی بنا
بسیاری از مسائل با عنوانهایی چون شرک و بدعت مبارزه میکنند ،پایبند به ظواهر احکنام
قرنن و سنت بوده و در این راه تعصب شدیدی به خر میدهند و به اقندامات خشنونتنمیش
و تروریستی روی نوردهاند (ابراهیمی .)3 :1331 ،با ظهور گروههای سنلفی در مصنر کنه بنه
اواخر دهه بیست تا دهه هشتاد مربوط میشود ،این گروههنا هندی خنود را اصنالح جوامنع
مسلمان و احیای عومت مسلمانان ،اتحاد سرزمینهای اسالمی و بازگشت به دوران خالفنت
از طریق تمسج به قدرت و خشونت و یا به تعبیر ننها (جهاد) میدانستند و بعدها گروههایی
ظهور کردند که از اخوانالمسلمین جندا شنده و روینه خشنونتنمیشی در پنیش گرفتنند و
ازاینرو متکی به حربه تکفیر و جهاد بودند بهگونهای که مالعمر ،طالبان را در سنال 1115
و بنالدن و ایمنالوواهری ،القاعده را در سال  2000بنا کردند .سلفیهای جدید و قندی در
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بسیاری از مواضع ،نوری مشترک دارند ،اما مه ترین وجه اشنتراک ننهنا ،اعتقناد راسنخ بنه
تکفیر است (عدالتنژاد .)105 :1310 ،القاعده در سال 1133توسط مجاهدان افغانی وابسته
به سازمان مکتبالخدمه للمجاهدینالعرب که وظیفه خدمت به مجاهدان افغنانی را بهعهنده
داشننت ،بننهوجود نمنند .ایننن سننازمان کننه یننج شننبکه بینالمللننی تروریسننتی بننود ،توسننط
اسامهبنالدن اداره می شد .القاعده در بیش از پنجاه کشنور جهنان از مجاهندان موسنوم بنه
عربنافغان حمایت میکند .ننهنا فعالینت خنود را در سراسنر جهنان گسنتردهاند و ازجملنه
عملیات تروریستی این گروه میتوان به بمبگباری مرکش تجارت جهانی در شنهر نیوینورک
در سال  ،1113بمبگباری در پایگاه خبیر عربستان سعودی ،بمبگباری در سفارتخانههای
افریقا در سال  ،1113و حمله بنه بر هنای دوقلنوی سنازمان تجنارت جهنانی و سناختمان
پنتاگون در یازده سستامبر اشاره کرد (شیخاحمد و فراتی.)2 :1311 ،

القاعده عراق نیش در سال  2004توسط برخی اسنالمگرایان تنندرو همننون ابومصنعب
زرقاوی ،ابوحمشه المهاجر ،و ابوعمر البغدادی در شهر بعقوبه عراق و رقه سوریه بنینان نهناده
شد ،اما بسط ایدئولوژی داعنش بنه نیمنه دوم دهنه  1110برمیگنردد .در واقنع ،داعنش از
بازماندگان القاعده عراق است که در سال  2003تأسی

شند (فیرحنی .)101 :1333 ،ننهنا

که در زمان عملیات نوامی امریکا علیه صدام وارد عراق شدند و در حال حاضنر  11سنال از
عمر نن در عراق میگبرد ،همان عربهای افغنان ینا القاعندهایهای عنرب هسنتند کنه در
افغانستان مستقر بودند و پ

از سقوط دولت مالعمر به عراق نمدند.

زمانیکه ارتش صندام هنیچ مقناومتی در مقابنل نیروهنای امریکنایی نشنان نمنیداد،
مقاومتهایی از سوی برخی گروههای جهادی سلفی صنورت گرفنت کنه خنود را بنه عنراق
رسانده بودند و درنهایت ،پ

از سقوط صندام ،قندرت گروههنای شورشنگر سننی عنرب در

منطقه علیه امریکا شدت یافت .از سال  2003تا  2000گروههنای سنلفی رادیکنال القاعنده
بهنام شورای مجاهدین گرد ه نمدند .این شورا ابتدا با نام «جماعنت التوحیند و الجهناد» و
سس

بهنام «تنوی قیادهالجهاد فیالبالد الرافدین» و در مرحله بعد بنهنام «دولنت اسنالمی

عراق» در منطقه سنینشین عراق در سال  2000فعال شد و در زمان جنس داخلنی سنوریه
که حاکمیت بشار اسد بر مناطق وسیعی از کشور از دست رفت ،این مبارزان تندرو بهسنمت
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سوریه کشیده شده و موجودیت دولت اسالمی عراق و شام یا همان داعش را اعنالم کردنند.
این جریان تندرو از سال  2000تا  2010سازمان یافته و تا سنال  2014رشند کنرده اسنت.
داعش ابتدا با ایمنالوواهری بیعت کرد و با جبهه النصنره متحند شند ،امنا در منه  2014از
النصره جدا شد و سس

از القاعده نیش فاصنله گرفنت و در اوت  2014اعنالم خالفنت کنرد.

داعش و القاعده هر دو با امریکا و غرب ،تشیع و مکاتب اربعه اهل سنت مخالف هسنتند ،امنا
برای القاعده هدی ،غرب است و درگیری با شنیعیان در مرحلنه بعند قنرار دارد ،درحالیکنه
هدی اصلی داعش ،تشیع است .ننها بهجای نزادسنازی قندس ،بنهدنبال نزادسنازی بغنداد و
احیای عصر هارونالرشید هستند (فیرحی.)101 :1333 ،
در واقع میتوان گفنت ،عوامنل مختلفنی در رشند داعنش تأثیرگنبار بودهانند .خنرو
نیروهای امریکایی از عراق در سال  ،2011فشار زیادی را از نیروهای سلفی جهنادی کنه بنا
نن روبهرو بودند ،ک کرد و ننها به عملیات انتحاری روی مینوردند ،جنس داخلی سوریه نیش
مرحله جدیدی برای مدعیان جدید دولت اسالمی عنراق و شنام رقن زد ،مرزهنای متشلنشل
عراق و سوریه با شنرو بحنران داخلنی سنوریه فروپاشنیده شند و نینروی رسنمیای بنرای
جلوگیری از رفتونمد تروریستها وجود نداشت بنابراین داعش با یگانهای رزمی و امنیتی
که از مهاجران فراری عراقی در نن سوی مرز در شهرهای دیرالنشور و الرقنه و دیگنر ننواحی
تشکیل شده بود ،در دو سوی مرز مستقر شد .ناتوانی دولت نوریالمالکی در کنترل کشنور و
تأمین نشدن هشیننههای گنروه «جیشالسنهوه» کنه از قباینل اهنل سننت بودنند و توسنط
امریکاییها برای مقابله با القاعده تجهیش شده بودنند ،فضنایی را بنرای جنبب نینرو از سنوی
دولت اسالمی عراق و شام فراه کرد و نیش اتحاد گروههای مبنارز بعثنی عنراق بنا داعنش و
پیوستن «جنبش النقشبندیه» به رهبری عشت ابراهی الدوری کنه معناون اول صندام بنود را
میتوان از عوامل روی کار نمدن داعش دانست .گستره فعالیت القاعده ،بینالمللی بوده است
و در اروپا و امریکا اقدامات تروریستی انجام میدهند ،ولنی قلمنرو فعالینت داعنش و تمرکنش
نیروی ننها در خاورمیانه است .نرمافشار اعتقادیای کنه توسنط داعنش شنکل گرفتنه ،فقنه
التکفیر است .تکفیر ه در شیعه و ه در اهل سنت وجود دارد .به اعتقاد داعش ،چون اهل
سنت ،جهاد را تعطیل کردهاند ،پ

کافر هستند و تعطیلی عملی حکن خداونند ،بنهمعنای

انکار ننهاست .بر این اساس ،تکفیر مسلمانان مه تنرین بخنش اعتقنادی ننهنا بنوده اسنت و
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درصدد تشکیل یج حکومت اسنالمی هسنتند (فیرحنی .)101 :1333 ،بنا بررسنی شنرایط
شکلگیری داعش میتوان ادعا کرد که این گروه نیش پدیندهای ننوین نبنوده و اساسناً رونند
فکریای است که در ادامه و تداوم اندیشه جریان تندرو اسالمی در منطقه ،بنهدنبال برخنی
تحوالت و تغییرات سیاسی ن امنیتی کشورها و دولتهای منطقنه بنهوجود نمند و برخنی از
کشورهای سودجو و فرصتطلب منطقهای و فرامنطقهای برای تأمین مننافع و اهندای خنود
در منطقه به گسترش این پدیده دامن زدند.
با شرو قیامهای مردمی در خاورمیانه بهویژه در سوریه و شرو بحنران ،روزبنهروز بنر
قدرت و نفوذ جهادیهایی که مورد حمایت عربستان و قطر بودند ،افشوده میشد .در همنین
راستا میتوان گفت ،با قدرتگیری داعش در منطقه و با شرو قیامهای مردمنی در سنوریه،
سعودی ها نیش از همان ابتدا با گرایش به براندازی حکومت بشار اسد ،مداخله کردند .در واقع
از سال  2012عربستان سعودی پ

از ترکیه و قطر ،به مه ترین حنامی شورشنیان سنوریه

تبدیل شد .اگرچه ریاض تمایل داشنت کنه بنا ایناالت متحنده همکناری داشنته باشند ،امنا
واشنگتن قادر نبود برای حمایت از شورشیان در یج مسیر مشخص تصمی بگیرد بنابراین،
عربستان همننان تا مارس  2014از گروههای افراطی مانند جبههالنصره و شورشیان احنرار
الشام که تا نن زمان موفق عمل کرده بودند ،حمایت کرد ( ،)Steinberg, 2014: 21-22امنا
در مارس  2014سعودیها متوجه بهخطر افتادن اتحاد و تمامینت پادشناهی خنود شندند و
درنتیجه حمایتهای خود را از القاعده ،جبهه النصره ،داعش ،حنشباهلل عربسنتان ،حوثیهنا،
انصاراهلل ،و اخوانالمسلمین متوقنف کردنند .عربسنتان بهشندت از بازگشنت جهادیهنا کنه
تهدیدی علیه رهبری سعودی و ثبات رژی محسنوب میشندند ،وحشنتزده شند .در واقنع
رویکرد عربستان در سوریه بیشتر مبتنیبر جلوگیری از قدرتیابی و نفنوذ اینران در منطقنه
است .قطر نیش که در بحران سوریه بهدنبال کسب منافع اسنتراتژیج ،اقتصنادی ،سیاسنی ،و
ایدئولوژیج است ،پیش از شرو نشوبها در سنوریه روابنط نسنبتاً خنوبی بنا اینن کشنور و
همننین متحد استراتژیج نن ،یعنی ایران داشت ،اما زمانیکه شورشها در سوریه نغاز شد،
قطر نیش در سوریه از طریق اخوانالمسلمین که قویترین ابشار سیاست خنارجی قطنر اسنت،
بننهدنبال مداخلننه در سننوریه بننود .در دورة بهننار عربننی ،قطننر بهشنندت از اخوانالمسننلمین
ه پیمانان ننها حمایت کرد ،زیرا نتای مثبتی را برای قطر بنهبار نورده بودنند .دوحنه کنه از
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جنبشهای ایدئولوژیج اسالمگرا مصون بود ،نفوذش را بر اخوانالمسلمین و گروههای دیگنر
منطقه اعمال کرد .این کشور از همان روزهای نغازین شنورش ،شورشنیان سنوریه را مسنلح
کرد ،به این امید که اخوانالمسلمین ،بشار اسد را از قدرت پایین نورد و کنترل سوریه را در
دست گیرد .این سیاست ،به تبدیل شدن قیام سوریه به ینج جننس تمامعینار داخلنی کنه
هشاران جهادی افرا طی ازجمله گنروه داعنش در نن حضنور داشنتند ،کمنج کنرد .هرچنند
درحالیکه قطر خود را از چالشهای ایدئولوژیج و مبهبی حفظ کرد ،عربستان در اینن امنر
موفق نبود و روزهای سختی را تجربه کرد ).(khlenikove, 2015: 25-26
این کشورها و دولتها به پیامدها و نتای رشد چنین پدیدة شومی توجه نکردهاند ،امنا
امروزه داعش دولتهای طرفدار خود را نیش درگیر تهدیدهای نوین امنیتی و اجتماعی کنرده
است بنابراین ،میتوان ادعنا کنرد کنه رشند بنینادگرایی اسنالمی در گروههنای جهنادی از
پاکستان ،افغانستان و سوریه گرفته تا عراق ،یمن ،مصنر ،و نیجرینه رو بنه گسنترش بنوده و
داعش ،قدرتمندترین گروه جهادی است .گروههای جهادی اقدام به جنایتهای بی سنابقه ای
در نیجریه ،پاکستان ،عراق و سوریه کردهاند.
نتیجهگیری
با ظهور جریانهای افراطی در منطقه و در سطح جهان کنه مه تنرین طرفنداران ننهنا
برخی کشورهای عربی حاشیه خلی فارس بهویژه عربستان هسنتند ،خاورمیاننه بنه میندان
نبرد گروههای افراطی تبدیل شده است و روزبهروز بر دامننه فعالینت ننهنا افنشوده میشنود.
گفتمان اسالم سلفی بنهعنوان مینراث وهابینت در شنبهجشیره عربسنتان ،بنه نوبنیادگراینان
القاعده تسری یافته است .ننها تحنوالت سیاسنی نن اجتمناعی را هرچنند بنهطور ابنشاری بنا
تفسیرهای مختلف قرننی توجیه میکنند .این اسالم سلفی از طریق وهابیت ساکن عربستان
بهطور رسمی گسترش یافت.
با توجه به منشأ اندیشههای افراطنی و وهنابی کنه اکننون در سنطح جهنان گسنترش
یافتهاند و در ابتدای بحع نیش به نن اشناره شند ،خاسنتگاه اندیشنههای افراطنی ،عربسنتان
سعودی است بنابراین میتوان گفت ،خاورمیانه منطقهای انباشته از شنکای هنای اجتمناعی
است که امروزه فعال شندهاند .درنتیجنة فعنال شندن اینن شنکایها ،رونندهای متنناق
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متضادی در خاورمیانه در جریان است ازیجسنو رونندهای دموکراتینج نینرو میگینرد و از
سوی دیگر ،سلفیها و تکفیریها به یج نیروی قوی تبدیل شده و منطقه را تحت تأثیر قرار
میدهند .سرنگونی رژی های دیکتاتور در منطقه بیش از ننکه بنه دموکراسنی بینجامند ،بنه
بی ثباتی ،جنس داخلی ،و نابسامانی منجر شده است .البته جریان تندرو اسالمی ،همنواره در
منطقه خاورمیانه وجود داشته است ،اما تحوالت و تغییرات دولتها و کشورهای منطقه ،این
جریان را با فراز و فرودهایی روبهرو کرده است که با تالش برای ایجاد اصالحات و تغییراتنی
در روندهای فکری توانسته است خود را بازسازی کرده و به موجودیتش ادامه دهند .چهبسنا
در برخی موارد ،اصالحات منجر به شکلگیری شاخههای بیشتری از این جرینان شنده و در
برخی دیگر ،هیچگونه تحولی رخ نداده و همواره اصول اولیه و اساسی ننها پابرجنا میمانند و
حتی شاخههایی با افکار افراطیتر با پایبندی بنه اصنول سننتی شنکل میگیرنند بننابراین
میتوان ادعا کرد که امروزه رشند بنینادگرایی اسنالمی در گروههنای جهنادی از پاکسنتان،
افغانستان ،و سوریه گرفته تنا عنراق ،یمنن ،مصنر ،و نیجرینه روبهگسنترش بنوده و داعنش،
قدرتمندترین گروه جهادی است که جنایتهای بیسنابقهای در کشنورهای مختلنف انجنام
داده است .با بررسی نحوة شکلگیری داعش میتوان ادعا کرد که اینن گنروه نینش پدیندهای
نوین نبوده و اساساً روندی فکری است که در ادامه و تداوم اندیشه جریان تندرو اسنالمی در
منطقه بهدنبال برخنی تحنوالت و تغیینرات سیاسی نامنیتی کشنورها و دولتهنای منطقنه
بهوجود نمد و برخی از کشورهای سودجو و فرصتطلب منطقهای و فرامنطقهای برای تأمین
منافع ملی و اهدای خود در منطقه به گسترش نن دامن زدند.
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